
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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Ιπῃ Αρρϑμάϊοθμη ἩΨΙΏΠΟΒ δ᾽ίααοί ΟΥΡ1ΟΙ5. ποὸὰ 18 Ἃ)551121165 

ΤΘΟΘΌΣΙ, αὑδὸ οὔτ ΟΥΡΒΙΪΟΙΒ ΠΟ 51π6 ἴχτπούαᾳ ΘΟΙΏΡΘΥΔΙΙ ροβϑαηῦΐ. 

ῬΙΟΟΙῚ ΠΥΏΠΟΒ 6 1 ΥῚΒ Ιη8ΠπῸ 5ΟΙΟ5 διηθπαδίοβ οἱ 1η ὈΥΒΟΠΌΠΊ 

ογάϊηθηι γϑαδοίοβ δα] 41: θπ θυ] θη ΘΡΙ  ΠΘΟΟΥ ΤΩ ΟΥ̓ΠΔΠ ΠῚ ΘΟΠΡ΄ΘΥΘΠΊ, 

οἱ Ὕμνος εἰς Βάχχον οἱ Ὕμνος εἰς ᾿ΑἸσττόλλωνα ἀϊα]ο5. δαοίοτί 
ῬΥΔΘΡΟΠΘΙΘ Ὀ]δουϊῦ, οχ 946000 81 Απίμο]ορὶα ατθοα ὑγϑηββουθ81; 

Ἰποδηΐδίϊο 98 πηϑρίοδθ ἃ Ῥαγίῃθυο οὐ ΜΊΏ]ογο οαϊΐδθ ΘΟΠΙ ΘΟ ΥΘΥΆΙΗ 

ἃ Μοϊποκίο, Π]0}πόγο, Ναυοκῖο ῥυοροβι δυαιη ορΘ ἃ ΠΟΠΠ]]18 801- 

αἰδυ8 ῬΌΓΡΑΥΙ, ἀθηϊαὰθ ἩΨΙΏΠΙ ἴῃ [51πΔ ΟἸηηΐδ ἔγαριηθηΐδ ὈΥΪΤΩᾺΒ 

ΘΟΙΏΡΟΒΕΪ ΡΥ ΠΒ4Ὲ6 6ἷ8, 4086 ὥϑαρρθ, Βουρῖκ, ὙΥ 6] κου, Ἡθυτήδηῃ δ 

ομθηἀδίζοηθηιῃ Πα] 5 ΟΔΥΤΩ1η18 ΟΟπ α]ΘΥ αὐ, 8118 51Π]. 

Ἤδθο βαηὺ αὐδθ 46 δυϊὰ8 ΘΙ 0115 ταῦθ ὈΥΘΘΙΠΊΟΠ ΘΠ 8 6586 

ἄυχι. [Ιηὐορταμῃ δρραγαίαπμι οὐ οπ τηϑιου! ΟΥΡΒΙΘοΥτ πὴ ΟΔΥΙΙΠΌΤΩ 

ΘΟ ΠΟΙ ΓΘΘΘΥΥΔΥΙ. 

ΒΟΥ Θθδηὶ ΒΆΔΑΡΘβΟὶ τηθη86 Φὰπῖο ἃ. ΜΟΟΟΘΘΓΧΧΧΥ. 

Επροπὶα5 Α08]. 





ΟἈΝΡΗΕΙ ΑΒΚΟΟΝΑΌΤΙΟΑ. :) 

᾿ 

1) Αὐρομϑὺ ΟΣ. 8Ο ΡΟΥΘ. δηθαυΐ ΟΥΡΗΘῚ ΠΟΙΘ) ΟΠΙθ 1} ΒΘ 0010 ροϑῦ 
Οτίβίαμι πίττῃ αὐᾶτίο ροϑὺ Θαυϊηΐαμη ιαγσηδθαση οὗ δΐο Ἀοονονα ταθθα 

ΔΙΡΤΙΠΊΘΕ 8. Θ 16 τηθίσϊοα οὖ αἰ 06Πη 1 σθΏΘΥΘ Βα  Β φτοθανις Ἰλοττθῦνοι. 













































































































᾿ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ. 58 

οὗ καὶ νερτερίων. βερέϑρων κληΐῖδας ἔχουσιν. . (1880) 
ἔνϑεν δ᾽ ὁρμηϑεὶς ἐσύϑην χιονώδεα Θρήκην, 
“ειβήϑρων ἐς χῶρον, ἐμὴν ἐς “πτατρίδα γαῖαν" 
ἄντρον δ᾽ εἰσεπέρησα πεεριχλλυτόν, ἔνϑα μὲ μήτηρ 181Ὁ 
γείνατ᾽ ἐνὶ λέκτροις μεγαλήτορος Οἰάγροιο. 

1312 χαί ΑὉ61] τ᾽ ἄρα. -- 1316 γείνατ᾽ ἐνί ἩργΙδηη)] γεί- 
νατο ἕν. 





































































































ΟΕΡΗΕΙ ΠΠΤΗΙΓΑὉ 

1) ΤΩσΟΥΟ διοίουίβ 46 τηδρίοῦ ἰδρίάσσα υἱσύαϊο οδττηθη, 6 ΤΑΙΏΙΡΘΤΟΙΒ 
συϊυαβάδπι ΤηΔρῚ, 4τὶ δΔηΐα Βδθοῦ 1 ποβίσαθ 86 Γ86 δ]ΐθσαπη υἱχιῦ, ἀθ Ἰδρι αθὺβ 

1106110 βοϊαΐα ογδίζθ οοπβουρίο Ὑϑυβ 8 ποηάυπι δα ΝΌΠΩΗΪ ΠΟΙΤΊΔΠῚ τοαδοῦβ 
Οχρτθβϑῦχι, απδγΐο Ρ ΟἾΓ. ἢ. Βάθοῦ]ο ὑπ θαθπάαπι οδῦ αποα ΒΔΘΥΙΒΒΙΠλἃ ΤΠ ΔΡΌΤΌΤΙΩ 

Ῥοσβθοι ομθ (8. 8:7, 871) ἀθ ΄υὰ ρορίδ ἴῃ Ῥ͵ΟΟΟΠΊΪΟ ΔΟΘΙΌΘ ἀΌΘΙΙ ΓΙ Π|0- 
ΤΙΟΧΔΌ119 ογαὺ. Ηδθο ΤΥ 11 δῦ βοηϊθηθα ἃ, ΜΌΟΓΙΧΧΧΤῚ τιολοῖ, ἂς 
410 οἠηπῖδυβ ἀθίῃοθρε θα τοσῖριι5. Ῥτοραῖδ. 
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108 ΔΙΘΙΚΑΜ. 

Τοῦ αὐτοῦ. Ἰστέον δέ, ὡς δύο τινὰ τεροοίμια τοῦ τεαρόντος τερο-- 
τίϑεται ττοιήματος" ἐν μὲν τῷ ττρώτῳ αὐτήν τε τὴν ἀρετὴν καὶ 
σοφίαν ἅττασαν ἐξυμνῶν καὶ τοὺς πτάλαι τῶν ἡρώων κατ᾽ αὐτὴν 
γενομένους ἐνδόξους χαὶ ἰσοϑέους νομισϑέντας, ὧν καὶ μητέρα 

τὴν ἀρετὴν τεροσείρηχεν: ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ τῶν ἰδιωτῶν χκαϑά- 
γέτδται, ὡς ἐτειφϑόνως ἐχόντων πρὸς τοὺς τὴν ἀρετὴν διώκοντας 
καὶ τούτοις ἀξὲ φιλαττεχϑημόνως ἐσειχειμένων. ἐν ϑατέρῳ δὲ 
ὁ πρὸς αὐτὸν χαὶ Θειοδάμαντα γίνεται διάλογος. 

" πῦχαα 





108 4161 4. 

Τοῦ αὐτοῦ. ᾿Ιστέον δέ, ὡς δύο τινὰ προοίμια τοῦ τεαρόντος πρρο- 
τίϑεται πεοιήματος" ἐν μὲν τῷ τερώτῳ αὑτήν τε τὴν ἀρετὴν χαὶ 
σοφίαν ἅτεασαν ἐξυμνῶν καὶ τοὺς τεάλαι τῶν ἡρώων κατ᾽ αὐτὴν 
γενομένους ἐνδόξους καὶ ἰσοϑέους νομισϑέντας, ὧν χαὶ μητέρα 

τὴν ἀρετὴν σεροσείρηχεν" ἐν ταὐτῷ δὲ χαὶ τῶν ἰδιωτῶν καϑά- 
στεται, ὡς ἐπιφϑόνως ἐ ἐχόντων πρὸς τοὺς τὴν ἀρετὴν διώκοντας 
χαὶ τούτοις ἀεὶ φιλαπεχϑημόνως ἐπικειμένων. ἔν ϑατέρῳ δὲ 

ὃ πρὸς αὑτὸν χαὶ Θειοδάμαντα γένεται διάλογος. 



























































ΕΝΑΟΜΕΝΊΤΑ ΟΚἈΡΗΙΟΑ. 
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8, Περὶ “ιὸς καὶ Ἥρας." 

220. 

᾿ὐπιδία 5 δὰ ΠΙοηγβ. Ῥεσίθρ, ν. 1: Πάντως γὰρ ᾿Ωχεανὸς 
2 ὔ ς 2 27) Ἴ 

ἀἁψόρρους ὁ εἰς ξαυτὸν ὁροίων, ἤγουν ἐπτανιὼν χαὶ εἰς χύχλου 
-ὦ- ’᾽ [4 -Ὁ “ἅ 

σχῆμα περιαγόμενος καὶ οὕτως ἐναττοχλδίων ἑαυτῷ τὴν γῆν᾽ 
χαϑὰ : Σ Ὁ . Α) - Σ Ζιὸο 1 ὶ Ἥ, ὶ λέ . 
χαϑαὰ καὶ Ορφεὺς ἐν τῷ τπεερὶ Ζιὸς καὶ Ηρας φησὶ λέγων 

’ 3 } ; ; 2 -- 

Κύυχλον τ ἀχαματου καλλιρροου Ὡχεανοῖο, 
[οἹ - ’ “Ὁ. 2 ’ 

ὃς γαῖαν δίνῃσι στέριξ ἔχει ἀμφιελίξας. 
. ΄ ων ς ᾧ -Ο 

ΟΥ Ῥῖο Ομυγβοβί. Οὐ. 806, 4688: Τοῦτον υμγνοῦσι πεαῖδες 
»" 2 2 ’ - ο Ν Ν 2 ᾽ ’ 

σοφῶν ἕν ἀρρήτοις τελεταῖς ρας χαὶ Διος εὐδαίμονα γάμον. 
᾿ Φ 4 2 Α 2 

Ῥγοοΐυβ ἴπ Ρ]αί. Τα. 1 16.Α: Ἐπεὶ χαὶ τὸ τὴν αὑτὴν (586. ϑεὰν) 
ς."} ἫΝ Ν 2ἊΝ ’ , , ὟΝ 2 - 
ἑτέροις ἢ τὸν αὑτὸν πιλείοσι συζεύγνυσθαι, λάβοις αν ἔχ τῶ 
μυστικῶν λόγων χαὶ τῶν ἐν ἀττορρήτοις λεγομένων ἱερῶν γάμων. 

4, 1)6 πη]σΥϑύι 6. 8 Π11Ὼ ΒΥ ὉΠ]. 

221. 
- 2 

Ρ]αίο ταῦ. ρ. 400 Ο: Καὶ γὰρ σῆμα τινες αὑτὸ (τὸ 
γω «ὡῳ σῳ ς [ω σπἫῳ 

σῶμαῚ εἶναι τῆς ψψυχης, ὡς τεϑαμμένης ἐν τῳ γυν σταρόντι -- - 
αν ) ) - 

δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα ϑέσϑαι οἱ ἀμφὶ Ορφέα τοῦτο τὸὲ 
»} ς ᾿ ’ -»" - ξ 9) ’ - 
ὁγομα, ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῆς, ὧν δὴ ἕνεχα διδωσιν" τοῦ- 

. ᾿ » ς' Ν ᾽  } 
τον δὲ στερίβολον ἔχειν, ἵνα σωώζηται, δεσμωτηρίου εἰχόονα. Οἔ 

ΝΥ ς ΒῚ 2 ᾽ 

ΡΙαίο Ῥηδρᾶ. ρ. 2 Β: Ὃ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος 
»» - γ) ν 

χερὶ αὑτῶν λόγος, ὡς ἐν τινι φροιρᾷ ἐσμὲν οἱ ἄνϑρωττοι χαὶ 
2 - Ν ς Ν γ “ 4 2.2) 2 ’ ’ 

οὐ δεῖ δὴ ἑἕαιτοὸν ἕχ ταύτης λυύδιν οὐὃ απτοδιδρασίειν, μέγας 
) ς »" 

τέ τίς μοι φαίνεται χαὶ οὐ ὅᾳδιος διιδεῖν. Β6801. δά, ἢ. 1. 
2 - Ν - ’ 

δρυά Βεοκκούυῃ Π 8 ρ. 8719: Εντεῦϑεν τὸ πρῶτον τερύβλημα 
Ν Ἁ - γώ; ς ,ὔ Ζ.» ᾿ » 5 2 , 

τὸ μὴ δεῖν ἐξάγειν ἑαυτὸν, οὗ ἐτειχείρημα μυϑιχὸν ἐξ Ορφέξως 
. Φ γμ- « ζς 2 

ληφϑέν. Ῥτοοῖυβ. ἴῃ Ρ]αί. Ῥο]. ρ. 812: .1ηλοὶ δὲ (υ ΠλατωνῚ 

1) στήθη ἐοτ. «ἐς χαὶ Ἥρας γάμος νοὶ Ἱερὸς γάμος ἱπεοτρύπηι οτϑῦ. 

ΕῪ. 221, 1 τ΄ ΒΟΙΏΒΑΙΟΥῪ δαάϊάϊῦ, --- ΑἸΊΟΥ 50 Πο] βία ἀριἃ ΒΟΙ ΒΑΓ αγ τ 

ν. 281: Καὶ Ὀρφεὶς ἐν τῷ περὶ Διὸς χαὶ Κόρης φησί" κύκλον τὶ 

ἀένναον (ἀέναον ἴοτὺ. τοοῖα. 56 ΠΒαροϑῦ) χαλλιρρόου Ὠκεανοῖο, γαῖαν δίν οιν 

περί νιν ἔχει ἀμφιέλισσε. 
λο" 
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ς 23 

υδὼρ ἀναγκάζουσι φέρειν’ ἔτι τε ζῶντας εἰς χαχὰς δόξας 
γ φ ’᾽ . 

ἄγοντες, ἄστερ Γλαύκων (Ἰηξου]οουΐον ἀ18]0ρ1) περὶ τῶν διχαίων, 
2 ῳ τ΄ Ἁ -Ὁ 

δοξαζομένων δὲ αδίχων διῆλϑε τιμωρήματα, ταῦτα τστερὶ τῶν 
5), , » , ) 7) ς ᾿ ΕῚ 2 
ἀδιίχων λέγουσιν, ἀλλα δὲ οὐχ ἔχουσιν. Ο μὲν οὖν ἕτταινος 

« [4 . 
χαὶ ὁ τνυόγος οὗτος ἑχατέρων. Οἷἁ Ῥ]αίαγομυβ. Οοιαρ. Οἴπαοη. οἱ 
ΤΔ0}}1. Ρ. 521: Ὥστπτερ Πλάτων ἐτπεισχώτετει τοὺς ττερὶ τὸν 
) - 15 » 
Ορφέα τοῖς εὖ βεβιωχόσι φάσχοντας ατιοχεῖσϑαι γέρας ἐν 

ς) Ὃ . - 

“Διδου μέϑην αἰώνιον. ΟἸγπιρίοά. δα ΡῬ]αἴομ!β 1. α.: Παρῳδεῖ 
ἔτος ᾿Ορφικὸν τὸ λέγον ὅτι, ὅστις δ᾽ ἡμῶν ἀτέλεστος, ὥστστερ ἐν 
βορβόρῳ χείσεται ἐν “Αιδου. 

220. 

ΡῬ]αίο Ῥμδθά. ρ. 69 Ο: Καὶ χινδυνεύουσι χαὶ οἱ τὰς τελε- 
τὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ 
ὄντι πάλαι αἰνίττεσϑαι, ὅτι, ὃς ἂν ἀμύητος χαὶ ατέλεστος εἰς 

“ιδου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ χείσεται, ὁ δὲ κεκαϑαρμένος τξε 

χαὶ τετελεσμένος ἐχεῖσε ἀφικόμενος μετὰ ϑεῶν οἰκήσει. εἰσὲ 
γὰρ δή, φασὶν οἱ τεερὶ τὰς τελετάς, ναρϑηκοφόροι μὲν τεολλοί, 
βάχχοι δέ τε σεαῦροι. --- Οὗ, ΟἸγιμριοάογυβ 84 Ἀ. 1.: Παρῳδεῖ 
σεανταχοῦ τὰ τοῦ Ορφέως. διὸ καὶ στίχον αὐτοῦ φησι" 

Πολλοὶ μὲν ναρϑηχοφόροι, τεαῦροι δέ τε βαλχοι. 

ΧΥΙΙ. ΤΡΙΑΓΙΜΟΙ. ἢ 

220. 

ϑοχίαβ ἘπρΙτουβ ΡΥ. Ηγροίμ. ΠΠ 80ὺ (Ργ5. ΙΧ ὅ. ὁ 
620): ᾿Ονομάχριτος δὲ ἐν τοῖς Ορφιχοῖς τεῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν 
(τὴν πάντων ἀρχὴν εἶναι ἔλεγεν. ΟΥἷ, Αὐβοηίτιβ ἴῃ ΘΟΥΡΒΟ 
([4γ}}]. ΧΙ, ΧΧΥῚ οἀ. Βομθηκ]) ν. 74: 

ΟΥΡΒ6ο5. πὸ ὑπροᾶθϑ, αὐ]ὰ δαπὺ ὑσῖα, ἔθυσα δα δ γη8. 

1) Ἧοο ορὰϑβ [ογΐδββθ 5112110 ἔπι|ῦ Τοη15 ΟἿ] ΤΥΎΔΡΊΉΪ8, αα] 0118 ἀθ ΠΠΊΘΙῸ ὕθυ- 
ΠΑΤΙΟ ἀρθρδίαγ. ΟΟΠΕΣ ὑδηθη ΤΟ ΘΟΚίππ 1 Ρ. 884-389: δι δβ βαῦ]8. ἃ 861880 
Ὀρφεὺς ἔγραψε Τριασμοὺς λέγονται δὲ εἶναι Ἴωνος τοῦ τραγιχοῦ" ἐν 
δὲ τούτοις τὰ ἱΙεροστολικὰ χαλούμενα, α16 οπηηΐᾷ ΘΧ ΟΥΤΌΤΘ ατάτανδιλνδθ. 

















ΙἸησογύδο 6418 Εσδριηθη ϑ. 955 

ΟἿ Ῥτγοοῖυβ δὰ Ηθβ. ἐχή ν. 118: Καὶ γὰρ τὸν Κρόνον ἀεὶ μελαί- 
γας ἔχειν τὰς ἐπεὶ τοῦ γενείου τρίχας φησὶν ᾿Ορφείς" Πλάτων 

δὲ (ΡΟΙ. Ρ. 270 Ὁ 544.) τοὺς ἐπεὶ τῆς Κρονίας ττερίοδου ἀτπτο- 
βάλλειν φησὲ τὸ γῆρας καὶ ἀεὶ γίνεσϑαι νεωτέρους. 

240. 

ῬΙπίαγομυβ ϑγιωροβ. ΥΠ| 4, 3: Ὃ δὲ φοῖνιξ μαχρόβιόν ἐστιν 
ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φυτῶν, ὡς σπτου χαὶ τὰ ᾿Ορφιχὰ ταῦτα 
μεμαρτύρηκε" 

ζῶον δ᾽ ἴσον ἀχροχόμοισι 
φοινίχων ἔρνεσσι. 

2417. 

Βοχίυϑ Εἰπιρὶτ. δᾶν. Μαίμοριη. 1 81 (οὐ ΙΧ 15): Οἱ γὰρ 
νόμοι τεόλεών εἰσι σύνδεσμοι, καὶ ὡς ψυχὴ σώματος ἐκφϑαρέντος 
φϑείρεται, οὕτω νόμων ἀναιρεϑέντων χαὶ αἱ πόλεις διόλλυνται" 
παρὸ καὶ ὃ ηϑολόγος ᾿Ορφεὺς τὸ ἀναγχαῖον αὐτῶν ὑττοφαίνων 
φησίν" 

Ἦν χρόνος, ηγνίχα (φῶτες τε ἀλλήλων βίον εἶχον 

σαρχοδαχῆ, χρείσσων δὲ τὸν ἡσσονα φῶτα δαῖιζε. 
μηδενὸς γὰρ ἐσειστατοῦντος νόμου, ἕκαστος ἐν χερσὶ τὸ δίκαιον εἶχε. 

248. 

σΘΥΎα5. 8)ὰ οχρ. ΕΠ0]. ΓΝ 10: Νιρτάϊαβ 46 ἀ115 1, 1Υ.: Θαυ- 
ἄδτη ἀθ6ο8 οὖ δοῦμῃ σθηογα [θη ρουυθ. οὐ οί υβ ἀἸβροϑουηΐ, 
Ἰηΐθν αο08 οὐ Οὐρῆθαϑ, Ῥυ στη τορηῦτῃ ϑαύσσηι, ἀθὶηᾶθ [ΟΥΊΒ, 

ἴαιι Ναορίαπι, 1πᾶθ Ρ]αΐομϊθ; ΠΟΠΠ.]}1 οὔϊϑια αὖ ΤΠΔΡῚ αἰππῦ 
ΑΡΟΠ]Πη18 ἴοσα τορηῦχη. [πῃ αὰοὸ νἹἀθηάμτη, π6 ΔΙΔΟΥΘΠῚ, 5106 1118 

ΘΟΡΥΓΙΟΒΙῚΒ. ΔΡΡΘΙ μα οϑί, ἀτοδηῦ. 

249, 

ΟΘμΒΟΥπυ8 ἀθ α16 πϑία]1 ο. 1δ, 11: Ουϊὰ8 (Πη8 011) 8111 
᾿ΠΘΤαΡ5 ϑυχήτηδ οϑὺ οαὐϑογβηο8, αὐϑπὶ ΠΟΒχ] αἸΠσ]Ο θη γοσϑηΐ, 
δοϑίαϑ διαΐοιη ΘΟΡΥΥΟΒΙ5, αὐοα οϑὲὺ τα] ἱποθηάϊαη. σης 

Αὐιβύασομαβ ραΐαν! δ 6586 δηπουαμῃ γογύθπίϊαση ΠΟΟΟΟΠΧΧΧΠΗ͂, 
-.-.-.-... 

ΕἸ. 247, 2 ἥσσονα ΑὮ6]] ἥττονα. 
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γ61 οορτίδιίομθ γοὶ οἴμϑηη ΒΘΥΊΠΟΤΘ Υ6] ἸΠΒΌΡΘΙ δοίϊοπθ ρϑοοδγαηῦ, 
ἀπᾶάθρ πούϑῃ οΥΔαΙδυ5 ΟΌ]ΡΓαση ΠΟΥΘαῸΘ ΡΟΘΠΔΥ.ΠΙ ΤΩΘΥδΟ 
οοχμρυύϊδηζαγ. 

822. 

Αρτῖρρα ἃ Νοίξοβμοισα, Οοουϊύ. ῬΏ1]. 1 14: Τλοπιόογιῦαβ δαΐθ 
οὗ Οὐρβϑθὰβ οὐ τη] ῬυΓΒΑρΟΥΙΟΟΥΌτΩ σοϑ] οϑίμυση ὙἹΓῸΒ5 ΒΓ ΘΥΟΥΌΠ.- 
αὰθ παύαγαϑ α1Π1σ Θμ ΙΒθίτηθ ρουβοσαύαϊι οὐηηϊα Ρ]Θ6 πᾶ 4118 6586 αἸΧΘ- 
τυπὺ --- ἀ6ο8 δαύθιη γοοαρϑηὺ υἱγύαϊοθ ἀν Πᾶ8 ἴῃ τοῦυβ ΠΤ 588, 

4088 Ζογοδϑίοσ ΟἸΥΙΏΠΔΒ 1068. ΒΥΠΘΒΙᾺΒ ΒΥΙΩΌΟ]ΙΟΔΒ 1ΠΘΟΘΌΤΔΒ, 

411 γιύδϑ, 811 οὐ8 1 8}11η88 ΠΟΙ δ Ὀδηὖ, οὐ 8 815 υιγύαῦθθ Υου τα 

ἀοροηάθγο ἀϊοοθαηΐ. 
828. 

ῬΟΒΒ6 115, Οὐτηϊη. ἴθ Ῥοριμδηᾶν. 1. ΓΝ 10. ρΡ. 867: Θυϊάδχῃ 
δἴοσυιῦ Βὰ ἔθυσα δ586 1ηξθγοσυσα ]οο8. δία ΒΌΡΡΙΠΟΙΟΤΆΙη; ΠΟΒ 
ἸγηἸ δ υιἀθῦιν Οὐρῆθαθ, ααστῃ ἀθβοθηβαπι δὰ 1ηΐθυοϑ ἀθβουιθι, 





ΑΡΡΕΝΙΟΙΣ, 





ΑΡΡΕΝΙΟΙΣ, 

ον 

















































Ἡγπμὰ8 1 [51τ. 900 

τείραν ΟΘΦΩ᾽᾽΄Άο΄7΄ὦῸ72το ον ὁ ὁ δ ὁ ν»» δ ὃ δ δ ὁ ν» ὁ δ ὁ Ὁ ὁ 96 ςΦ 6 ᾿ ᾿ " “ ε 8) 

μητέρα Ά οοοοο ὁ "ν ὁ ὁ. δἫ 9 δ᾽ ο δ» "ἡ" 4 ὁ ὁ. δ᾽ νυ 6 ὁ “,.πΠφΦε.ὉΦ 

»ἤ 2 2 

αὐυλακ ξλυμαν οὖ. ον» “΄ δὲ ὁ 5 ὁ ὁ 9 ὁ ὁ 969 ΓΦ Φ οὖ ο τ φ “᾿ς: ᾿ς Φ 

. 

αμῆτον δρεσι αν .᾽ο.»5 » ο 9.9 ὁ ὁ ὃ ὁ ὁ ὁὸ 4 ὁ δι ὲὲ[[Πὃὅ Γ΄’ ν 85 

"ἢἤὔἜ 

ἄμτστξλον ἔχζερο , .-. ᾽)):ιορο ν᾿. Ὁ ὁ δ ο "5 ΠΩ Φ᾽ “ὦ δὁ͵ηι: ὁ ».ῳ 

ς 

ἀμερίω χαμάτω 4 Φ . ΦΨ Φ Φ Φ Φ . . Φ ’ὁ{« 4 . [] ο“.ο Ψ 

ἔργα κασιγνήτας ὲ οι »». 9Ὁ5 5 ὁ Π Φ . .ς . Φ 4.96 Φ ο᾽ν ᾿ 

« ’ 

ἐγχέσιος βουαϑῳ . . . . .« ὁ . . . ς᾽ .».4ΧΚΧ«Χ.ὥ296ς 9 9 ΨΦ σ᾽ σ' νυ! " ΄ 

ζᾶσα δὲ μιτζάγναο ος“υήΠο 5 ΆΣΔ 72ΆκὉὉ 5 9 59 "ν» 9 ὁ τ Φ᾽ Φ Φ Φ᾽΄ ο᾽ υ" ᾿ " ς . 90 

δρῦς δι . ο5᾽’ΡοιοΚ δ᾽ ὁ 5 δ ὁ Ν᾽ ὃ "5 9 . Γ ΄ ΄ου « Φ ΓΣ “΄ ο.υ 

ξισι, .ο.ο . 5 .ς«. 5. 99 . 4), ὁ Φ . ο-ιο 9 Ὁ 9 6 ὁ. Φ΄᾽ 6. ο Φ Φ Φ .' 

καὶ πρυταν .. ...«.«.τὐὐν νὸν ρων ννως 

[00]. Π17 
οι ΝΣ " 

π ΝΝΝΝ νιν νι νον αχ. χοὸς ἔπελασδ μῦϑος Ὁ 
ΝΞ ον ρ κν κ κεν ατο γαὼς .....ὺῸ , 9ῦ 

ΠΝ ἀν ννον σΖ ἦν νος ογδε μοναρχῶν. 
ον ννινιν ὁνωία ....ον Ἐνυώ.... . ΤῸΝ 

ον νιν ννινωιςν κι πέρστ. .. . αράνω.... 
ΝΕ ἐπεὶ τάρτα ... ας ἐνιπταῖς .. .. 

2. 2 ῇ ᾿᾿ ἐφ ς- τς “ 

νιν ννννιων δεοσ. .. ἂν ἄγρας... .. τ 100 
"- 2 Α -Ὥ ᾿ τ " ’ 

δῶχα........ ϑανιον ἀνδρὶ γυναῖχα .. .. 
ἀμφ... «οὐ νννως . οδάγρον αὐχένος αἶπος 

,᾿ ο ΝΗ , 
αϑμ... «νος [χ]ατεύνασεν ἄσυχα πειϑω.. τ ξυνασεν ἣ "ες 

μαδεσ. .. ϑελγέος ηὃ αἀμαρυγᾶς .. .. 
ΝΝ Ν ἐνόνον, ἐρέχτερον ἐν “τολιήταις 106 

2 2 

πα ῃν ἄμμι δ᾽ ἁμαυρὰς .. 
᾿ ν . 3 - . 

ἐνννν νι ννινινον γεγ αἰόλον.. ἀντὲ δ᾽ ὀλισϑρῷ 
ΝΕ ὄνςς λάχεν. εἴδεα δ᾽ ἀγνά ΄. 
ΝΥ ΈΕΕΕ ες εἴδεσι “τάστως 

ΝΠ ΥΈΈΕΈΕΕΕ ἐνννιν ἃ πεῦχας. . .«. 110 

82 μετερα. -- 8ὅ ἀμητυν. --- 89 εἰχέσιος. ---- 104 οεαγεοῦ. --- ἠδ᾽ 
ἔογΐαβϑθ σοτγαρίθηι οβὺ, « , 



800 

Φ24Φ. Φ9 9.6 δὸὸοὸο 99 9 δ » 5» 5 » ὁ 9 595 χ ὑμεναίοις ςο Φ } . 

2 Α 

ΝΕ ΈΕΕΕΕ αδος ὀμφας 

Φ Φ Φ Φ δ ὉοΟὉὮἪὯο δ 9 9 ὃ 5 ὁ’ 9 ὁ. ν ὁ Ὁ 8 Ὁὃ90 οἴμαν . .ο . . Φ 

ν᾽ 2) 

ΝΕ ΕΕΕ ευστοχον οὐροις .. 
φΦ 4 . .Ψ .Φ ΟΘοΟ δὃ 9 ὁ 9 9 96 .Φ 56 . . . αἴσχους 

Θ᾿. Ο 9 ὁ 809 9 9 9 δδ᾽ο οθ9 ΘΟ Θ ὁ 5 64 ον οἴκῳ Ν ΓῚ 

2 Α « 

ΝΕ ΕΕΕ ὃν δὲ βαρεῖαι 
Φ ΟΦ θ9οῦο 9 99 ὁ κ» ὁ ὁ δ ὃ 5 Κὁ 6 9 86 Φ μερίμνας ΦὩ4 ὁ ο 

2 ’ 

ον νου ον ὐν ρει νιν νι. ον» ἔλαυνει. 
ΝΕ ον νον νιν, α δ᾽ Ἐρινὺς. 
Φ . . Φ .Φ οδο ϑὸοο Ὁ. δ ὁ 09 99 ὃ 9 5 ὃ 9 9 9 οἱ, Φ φΦ . 

Φ .Φ .Θ Φ ο ΦΟο ΘΟ δ Ὁ Ὁ. Ὁ Ὁ 9 9ὁὉ Φ 92 9 Φ δα .Φ Φ 

ΘΟ ο 5 ο 9 6 Θϑθ οθ θΘ  ο9 9 9 9 9 δ ᾽΄᾽ἩἬἽ δΦ  9ὉὁὉ 9 46 Ο ι: 

Φ ΘουοΟο»ο ὁ Ὁ Ὁ ὁ Ὁ 9 Ὁ δὃ ὁ 9. 8 Ὁ 9 ὁ ὃ6 96 .Φ σ .ο . Φ . 

.. ΝΞ ΝΞ ΕΕ λιοτελαξσ. 
ΕΣ ΝΞ ΕΞ αμογαρειστα .. 
Φ .Θ Φ .Φ . . ν.Ἅ .Ψ . . Θ  ΟφὋδδο Ὁ ὁ Ὁ ὃ 9.5 δ᾽ ὀρίνειν Φ .Φ 

ΝΕ ΕΕΕΕ γαλάναν .. 
. Θον 9 ὁ 9 ς:᾽όώυ ΦΦλώΖόΖο 8 9Ὁ9Ὁ ὁ Ὁ 8 9 Ὁ Ὁ Ὁ δ 86 υνομξμ .» -ο 

ΝΕ ΈΕΕΕΕ υσσω ... 
ὌΝ. .ἘῃἸῃᾳΕ ον νιν νιν νννιων αμαδοσ .. 
ΝΕ ἘΞ ΕΕ χεταίαμας 

[2 Φ Φ .ο Φ Θοδ 5 ο 9 6 ὁ Φ ὁ ὁ Ὁ 9 Ὁ Ὁ ὃ ὁ 9 868 ξδυ Φ Φ . 

(1. 1΄Κ 
2 ἢ “- ς “ ᾿ 

ἀελίω βασιλῆος ομᾷ συν. .....«.τφὐν νος 
καί με καλεῦσι τεάρεδρον" ἐλα. .. .. νικῶν 
συμφέρομ᾽ ἀκτίνεσσι κάτω... ....««.«..οο 

ΗἩγιμημὰ 8 ἴῃ [8]. 

ὅσσα δ᾽ ἐμὸς γνώμων νόος εἴσιδίεν ἀρχεγένεϑλα] 

118 

120 

125 

130 

1835 

120 ερεινυσ. --- 129 δορεινειν. --- 186 βασιλῆος ΒοΥρΚ])] βασιλήιον. -- 

188 συμφ. ἀκχτίν. ΒοΥΡΚ, βαῦρρ6] συνφερομαχτεινεσσι. --- 1839 δΒΌρρ!ὶ, 
ἩΘΙΥΤΏΒΏΏ. 





802 ΗγμμὰΒ ἴῃ [818}. 

[χοιράδας " ἀμφὲ λό]φως δὲ κατ᾽ ὀφρύος ἕρσαξσσαν 166 
[κεχλιμέναν φέρ]βω ΄εοτὲ ματέρα σπτερχάζοισαν 
[ὕμφαχα χαρμοδ]ότειραν " ὑπεερφιάλοις δὲ κεραυνῶ 
[ἀστράπτοισα β]ολαῖς στιβαρὰν ϑνατοῖσί ιν] ἀστειλάν 
-ῶο»" υὕτῖ ἁθ. «ῶν ".-- τ: ὕ ἡ Ὁ ὄν ὄπ. "--" 555 “ὦ “5. 

166 Ῥῆο βω ἔοτί. ρω οβὺ ἴῃ Ἰαρίάβ. --- απεικαζοισαν οϑὺ ἴῃ ἸΩρίάθ, 
ὁοΥτ. Ηθυτωθηη; ματέρ᾽ ἀπειχασϑεῖσαν ΒεΥρΚ.--- 161 ὑπερφιάλοις ϑϑαΌΡΡοΕ] 
υπερναλοισ (ν ̓ ποθείαμ). --- 168 ϑνατοῖσιν ΒοΥρΚ, ἔδαρὈ96] ονατοσ .. .. 
- Ῥοβῦ ν. 168 βοαυαυσηῦυῦ αὐϊπαάθδοϊτη νουβὰβ [᾿ἰὐύου8 ἰὔῶ ΟΟΥΤΟΒῚΒ αὖ Ἰορὶ 
πθαπθδηΐ. 














































